
 
TAOTLUS ARVAMUSE SAAMISEKS LAPSE VABADUST PIIRAVA MEETME SOBIVUSE KOHTA 

 

TAOTLEJA ANDMED 

Valla-või linnavalitsus  

Aadress  

Telefon  

E-post  

 

TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED 

Nimi  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

 

LAPSE ANDMED  

Lapse ees- ja perekonnanimi  

Lapse isikukood  

Lapse vanus KLAT arvamuse taotluse 

esitamise hetkel 

 

Lapse emakeel  

Asendushoolduse andmed (kui laps kasvab 

asendushooldusel)  

Hoolduspere ☐ 

Hooldusperevanema nimi: 

Hooldusperre elama asumise aeg: 

Eestkostepere ☐ 

Eestkostja nimi: 

Eestkosteperre elama asumise aeg:  

Asendus- või perekodu ☐ 

Asendus- või perekodu nimi: 

Asendus- või perekodusse elama asumise aeg:  

Haridusasutus (kus laps praegu haridust 

omandab) 

 



 
Klass (mitmendas klassis õpib, kas tava- või 

eriklass) 

 

Õppekava, mille alusel laps õpib (põhikooli 

riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud riiklik 

õppekava, sh lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe, 

hooldusõpe, individuaalse  õppekava olemasolu  

vms) 

 

Õppekeel  

Kõrgeim lõpetatud klass   

 

JUHTUMI ANDMED 

STAR juhtumimenetluse nr  

Juhtumimenetluse algatamise kuupäev  

Juhtumiplaani (sh abivajaduse hindamine ja 

tegevuskava) vahehindamise kuupäev (mitte 

varem, kui kolm kuud enne taotluse esitamist) 

 

 

PACT (The Positive Achievement Change Tool) 

riskihindamise kuupäev 

 

KLAT teenuse taotlemine  Esmakordne ☐ 

Korduv ☐ 

Pikendamine ☐ 

Juhtum SKA LHO 

nõustamisteenuses 

Jah ☐/ Ei ☐ Nõustamisteenuse 

periood  

Algus:  

Lõpp (kui on lõppenud): 

 

 

JUHTUMI ANALÜÜS 

Riski- ja kaitsetegurite kirjeldus ning analüüs* 

Faktidele tuginedes palume igat valdkonda analüüsides ja põhjendades tuua välja: 

riskitegurid (lapsest, tema vanematest ja neid ümbritsevast keskkonnast tulenevad lapse arengut 

negatiivselt mõjutavad või ohustavad asjaolud);  

kaitsetegurid (lapsest, tema vanematest ja neid ümbritsevast keskkonnast tulenevad positiivsed, lapse 

arengut soodustavad ja toetavad tegurid). 



 
* Riski- ja kaitsetegurite analüüsimisel on abiks lapse heaolu kolmnurk ning lapse heaolu hindamise 

käsiraamat. 

1. Tervis (tervislik seisund ja elustiil, ravimite vajadus). 

2. Haridus (lapse toimetulek, arenguvõimalused õpikeskkonnas, rakendatud tugi, kool). 

3. Identiteet ja lapse „minapilt“ (sh hoiakud ja uskumused). 

4. Peresuhted (turvalisus, pere ajalugu ja praegune olukord, vanemate suutlikkus, juhendamine ja piiride 

seadmine, emotsionaalne toetus). 

5. Perevälised suhted (lapse sõprusringkond, lapsega seotud spetsialistid). 

6. Keskkond ja ümbritsev kogukond (turvalisus, elukeskkond, suhted kogukonnaliikmetega). 

7. Vaba aeg ja huvitegevuses osalemine. 

8. Tundeelu ja käitumine (sh õigusrikkumised, sõltuvusainete kuritarvitamine jm). 

Riski- ja kaitsetegurite analüüsile tuginev hinnang lapse käitumise ohtlikkusele endale ja/või teistele 

ning sellel tuginev kinnise lasteasutuse teenuse vajalikkuse põhjendus (sh tuua välja, miks ei ole 

võimalik ohtu ära hoida ühegi vähem piirava meetmega). 

 

 

 

Lapse arvamuse väljaselgitamine (millal ja mil viisil on lapse arvamus seoses KLAT-i suunamisega välja 
selgitatud ja milline see on). 

 

Lapsevanema(te) või eestkostja arvamuse väljaselgitamine (millal ja mil viisil on arvamus seoses KLAT-i 
suunamisega välja selgitatud ja milline see on). 

 

Kui pikaks perioodiks soovitakse last teenusele suunata (periood ja sisuline põhjendus)? 

 

 
 
  



 
MEETMED LAPSE JA PERE TOETAMISEKS 
 

Varasemalt rakendatud meetmed 

Palume kirjeldada, missuguseid meetmeid ning millal on lapse ja pere toetamiseks varasemalt 
rakendatud ning milline on olnud nende tulemuslikkus. Juhul, kui rakendatud meetmed ei ole andnud 
oodatud tulemusi, palume välja tuua põhjused.  
 
Meede  
(vajadusel lisa ridasid juurde) 

Rakendamise ajavahemik Hinnang tulemusele 

1.   
2.   
...   

 
 

Jätkutoe raames lapse teenusel viibimisel ja kogukonda naasmisel rakendatavad meetmed 

Meetmed lapse toimetuleku toetamiseks lapse asutuses viibimise ajal (tugiteenused, huviharidus jms). 
Palume ära märkida, milliste teenuste kasutamist saab laps jätkata kogukonnas. 

1. 

2. 

... 

Meetmed pere toetamiseks lapse asutuses viibimise ajal (sh meetmed, mida rakendatakse koostöös 
kinnise lasteasutusega). 

1. 

2. 

... 

Meetmed lapsele turvalise, arengut toetava keskkonna tagamiseks lapse teenuselt tulles (pere ette 
valmistamine, vajadusel koht asendushooldusteenusel vms).  

1. 

2. 

... 

Meetmed lapse ja pere toetamiseks lapse teenuselt tulles. 

1. 

2. 

... 



 
☐ KOV on tutvunud Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud KLAT jätkutoe juhendiga ning teadlik KOVi 
rollist lapse teenuselt väljumise ette valmistamisel. 

 

LISAD 

STAR juhtumimenetluse juurde on lisatud järgmised juhtumimenetlusega seotud lisadokumendid. 

☐   Juhtumiplaan, sh tegevuskava.   

☐   PACT riskihindamine.   

☐   Koolipoolne õpilase iseloomustus (sisaldab mh andmeid õpilase puudumiste ja hinnete kohta). 

☐   Koolivälise nõustamismeeskonna otsus tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks. 

☐   Spetsialistide, teenuseosutajate (PPA, psühhiaater, MDFT, SRT jt) hinnang, andmed mitte vanemad 
kui kuus kuud. 

☐   Lapse rehabilitatsiooniplaan.  

   

 
 
Kuupäev       Allkiri 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


